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SAMMANFATTNING 

Martin har mångårig och bred erfarenhet från olika roller inom tillverkningsindustrin; allt från processutveckling, 

planering och arbetsledning till kvalitetskontroll och projektledning. Martin brinner för struktur, ordning och reda och 

strävar alltid efter att basera beslut på fakta för att undvika slöseri och onödigt arbete. Att se helheten samt att tydligt 

visualisera och skapa delaktighet är tre viktiga faktorer i all form av förbättringsarbete. 

Martin har en Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet med examen mot 

kvalitetsutveckling och teknisk profil produktion. 

KOMPETENSOMRÅDEN 

• Projektledning 

• Verksamhetsutveckling 

• Ständiga förbättringar 

• Produktionsteknik / Produktionsutveckling 

• Daglig styrning / Planering 

• Utbildning 

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG 

2018 | New Boliden AB  

Verksamhetsutvecklare; coaching och stöttning kring förbättringsarbete, 5S, daglig styrning etc. 

2018 | BoKlok AB  

Workshops med fokus på målnedbrytning och planeringsmodeller samt daglig styrning. 

2018 | Elpress AB  

Flödesanalys med fokus att korta ledtider. Utbildning inom flödeseffektivitet och flaskhalsstyrning mm. 

2018 | Huddig AB  

Stötning i införandet av daglig styrning. 

2018/2019 | Ljusdals kommun 

Projektledare nytt verksamhetssystem, utbildningsförvaltningen. 

 

  

 

 

Martin Olsson Saebö 
Seniorkonsult 
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ANSTÄLLNINGAR 

2017 | Produktspecialist svets, Wire Sandviken AB (Sandvik Material Technology)  

Ansvarig för produkterna svetsband och flux. Ta fram offerter, svara på tekniska frågor, godkänna, 

produktspecifikationer och stötta planeringen med försäljningsprognoser. Ansvarig att driva "ledningsgruppen" för 

svetsband så att produkten utvecklas, håller rätt kvalitet samt levereras i rätt tid. 

2104 - 2016 | Kvalitetskontrollchef, Wire Sandviken AB (Sandvik Material Technology) 

Verksamhetsutveckla med avseende både på arbetssätt, tekniska frågor och planering samt personalansvar över 

leveransprovning (provning utav svetsgods) samt provrum (intern och slutprovning utav trådprodukter). 

2013 - 2014 | Projektledare, Wire Sandviken AB (Sandvik Material Technology) 

Projektledning utav maskin och produktflytt vid omstrukturering utav SMT’s trådtillverkning i Spanien. 

2011 - 2013 | Flödeschef, Wire Sandviken AB (Sandvik Material Technology) 

Arbetsmiljöansvarig och närmaste chef för produktionspersonalen på svetstrådstillverkningen. 

2011 | Tillförordnad Teknikchef, Wire Sandviken AB (Sandvik Material Technology) 

Leda teknikgruppen på tråd. 

2007 - 2011 | CI-Ingenjör, Wire Sandviken AB (Sandvik Material Technology) 

Projektledare för investeringar, processutveckling samt utveckling av arbetssätt. Medlem i flödesledning. 

2007 | Huvudplanerare ABB AB 

Planering av produktion, kundkontakt samt att utarbeta ständiga förbättringar. 

2006 - 2007 | Produktionsingenjör, Sandvik Gram AS Norge 

Kvalitetsarbete, logistik och planering med fokus på försörjningskedjan samt produktutveckling. 

2005 | Projektanställning, Sandvik Materials Technology 

Utveckla produktutvecklingsprocessen hos Rör samt arbeta med att kvalitetssäkra produktionsvägar för nya produkter. 

UTBILDNING 

2000 - 2005 | Luleå Tekniska Universitet  

Civilingenjör industriell ekonomi, teknisk profil mot produktion samt avslutning inom kvalitetsutveckling.  

2002 - 2003 | University of Strathclyde i Glasgow Skottland 

Utbytes år inom ERASMUS- programmet genom Luleå tekniska universitet.  

1999 - 2000 | F4 Östersund 

Hundförare 1:a närskyddspluton. Ansvarig för sökhund vid spaning och sök av människor.  

1998 - 1999 | North West Arkansas Community College 

Studier utomlands på Collegenivå vars främsta syfte var att förbättra mina engelskkunskaper samt att lära känna en ny 

kultur.  

1995 - 1998 | Staffanskolan, Söderhamn 

Gymnasiestudier inom programmet Naturteknisk.  

SPRÅK 

Svenska  Modersmål 

Engelska  Flytande 
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